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  אבי הבן מניח הכסא ליד מקום הברית ואומר בקול רם:
א ּסֵ הּו ָזכּור ַלּטֹוב: זֶה ּכִ ּלְ ֵאִלּיָ א וחוזרים הקהל ואומרים: ׁשֶ ּסֵ הּו ָזכּור ַלּטֹוב: זֶה ּכִ ּלְ ֵאִלּיָ   ׁשֶ

  מפניו ויאמרו בקול רם וברננה: כשמכניסים את התינוק למול יקומו הכל
ָלם. ַוְיָבְרכֵ  ְוַהְללּוָיה ָרא ַמְלָאְך ְוַגְלַגל ְואֹוָפן ּוְבָאָדם ָהׁשְ ל ַעִין ֶנְעָלם. ּבָ בֹודו ָמֵלא עֹוָלם ִמּכָ ר ּכְ רּוְך ֲאׁשֶ ם ּבָ

ים כּ  ים ֱאלִהים יֹודּוָך ַעּמִ עֹוָלם. יֹודּוָך ַעּמִ רּו ּוְרבּו ּוְרדּו ּבָ ְבַחר ּוְתָקֵרב ֵלאמֹור ּפְ ֵרי ּתִ ּוָלם ְוַהְללּוָיּה. ַאׁשְ

ָך: ְוַהְללּוָיּה.  יתֶָֽך, ְקֹדׁש ֵהיָכֶלֽ טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ יָך, ִנׂשְ ן ֲחֵצֶרֽ ּכֹ   ִיׁשְ
  

  מנהג ארץ ישראל שאבי הבן מחזיק את הנימול לכיוון מזרח, ואומר פסוק בפסוק. והקהל אחריו:
ַמע ָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ׁשְ   :ְיָי ֶאָחדִיׂשְ

יָעה ָנא:  ְיָי ֶמֶלְך ְיָי ָמָלְך ְיָי ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ָאָנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא  ָאָנא ְיָי הֹוׁשִ
יָעה ָנא  ְיָי ֶמֶלְך ְיָי ָמָלְך ְיָי ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ָאָנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא:  ָאָנא ְיָי הֹוׁשִ

  

  שלוחו, והמוהל מברך:האב ממנה את המוהל להיות 

רּוְך  יָלה:ּבָ נּו ַעל ַהּמִ ֽ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ָֽ ׁשּ ר ִקּדְ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ןאם אבי הבן המוהל מסיים:  ַאּתָ   :ִלמֹול ֶאת ַהּבֵ

  ומיד אחרי החיתוך מברך אבי הבן:
רּוךְ  ינוּ  ּבָ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ינּו. ַאּתָ ּלְ ַאְבָרָהם ָאִבֽ ְבִריתֹו ׁשֶ נּו ְלַהְכִניסֹו ּבִ ֽ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ָ ׁשּ ר ִקּדְ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ    ֶמֽ

  ָאֵמן.והעומדים שם עונים:
ם ׁשֵ ים טֹוִבים. אָ  ּכְ ה ּוְלַמֲעׂשִ ְכִנֵסהּו ַלּתֹוָרה ְוַלִמְצֹות ְוַלֻחּפָ ן ּתַ ִרית, ּכֵ ִהְכַנְסּתֹו ַלּבְ   ֵמן. ׁשֶ

  ואחר כך מברך:
רּוְך  ַמן ַהזֶּה: ָאֵמן. ּבָ ָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלזְּ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ   ַאּתָ

ִרית (פלוני):ואח"כ קורא שם לתינוק ואומר.  ִרית (פלוני): אומרים. וגם העומדים ּבֹוא ַבּבְ   ּבֹוא ַבּבְ
  יחד בקול רם:ואומרים 

רּוְך..., ִגּבׄור..., ָדגּול..., ָהדּור..., ָוִתיק, ...בהוּ אָ    ׃הפָ רוּ ּתְ לְ  תוׄ ילָ ה מִ יֶ הְ ּתִ ה וְ זֶל הַ ימוׄ נִ ד הֲ לֶ יֶ הַ  ךְ ֵר בָ יְ ..., ּבָ

יר ָך כְּ  ׁשִ ּתְ ֶריָך ְוטֹוב ָלך ֶאׁשְ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ְדָרָכיו: ְיִגיַע ּכַ ל ְיֵרא ְיָי ַההֹוֵלְך ּבִ ֵרי ּכָ ֲעלֹות ַאׁשְ ֶגֶפן ַהּמַ

ִתיֵלי זִֵתים ָסִביב ְלׁשּוְלָחְנָך: ִהֵנה ִכי ֵכן ְיבֹוַרך ָגֶבר ְיֵרא ְייָ  ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ : ְיָבֶרְכָך ְיָי ּפֹוִרּיָ

לֹום ַעל ִיׂשָרֵאל:  יָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ ַלִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ יֹון ּוְרֵאה ּבְ   ִמּצִ

 המברך מחזיק את כוס היין בימינו ואומר ואחר גמר מעשה המילה מברכים על כוס יין ברכות אלו:

  ְלַחֵיי. ועונים ַסְבֵרי ָמָרָנן,
רּוךְ  ֶפן:  ּבָ ֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגָ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ   ַאּתָ

 מחלקים הדסים וכדומה ומברך:

רּוךְ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ֲעֵצי ּבָ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִמים: (ִמיֵני) ַאּתָ   ְבׂשָ
  

 סדר ברית מילה ~ נוסח תימן
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רּוךְ  ינוּ  ּבָ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ אֹות ַאּתָ ם, ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ּבְ ֵארֹו ׂשָ ׁשְ ֶטן, ְוֹחק ּבִ ֽ ׁש ָיִדיד ִמּבֶ ר ִקּדַ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ  ֶמֽ

אֵ  יל ְיִדידּות ׁשְ ים ְלַהּצִ ַצָוַאת ְקדֹוׁשִ ה ּבְ נּו ִצּוָ נּו צּוֵרֽ ַכר ֹזאת, ֵאל ַחי ֶחְלֵקֽ ׂשְ ן ּבִ ֶדׁש. ַעל ּכֵ ִרית ֹקֽ ַחת, ּבְ ַֽ נּו ִמׁשּ ֵרֽ

ַען ִרית:  ְלַמֽ ה ְיָי, ּכֹוֵרת ַהּבְ רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ֵרֽ ְבׂשָ ם ּבִ ר ׂשָ ִריתֹו ֲאׁשֶ   ּבְ

  ואומר תפילה זו כוללת לנימול וליולדת:

ַלח ּתַ ׁשְ ָאה ְלָינֹוָקא ָהֵדין  ּתִ א, ְלִמְפַרק ּוְלֵשיָזָבא ּוְלַאּסָ ַמּיָ ָאסּוָתא ְדַחֵיי ּוְדַרַחֵמי ִמן ֳקָדם ֵמיְמָרא ּדׁשְ

ִאְמִהי ַמָיא ִויַרֵחם ַעֵליהּדְ ָרֵאל. ַיִסי ָיְתהֹון ָמֵרי ׁשְ ִיׂשְ ָינֹוָקא ָהֵדין ְדִהיא ְצִריָכה ָאסּו ּבְ ֹון. ל ְלִקְבַלן ּוְלִאֵמיּה ּדְ

יִריחֹו ַעל ְיֵדי ֱאִליָשע. ּוְתֵהי ִקָצא ְלָעקַ  ה, ּוְכַמּיָא ּדִ ִסיאּו ֵמי ָמָרה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ִאיּתַ ָמא ּדְ סֹון ּכְ הֹון ְת ְוִיּתַ

ֲעַגָלא ּוִבְזָמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְלָמא ָקִריָבא. ּבַ   ְלַרַחָמא ֲעֵליהֹון, ְוִתְקַרב ְוֵתיֵתי ָאסּוְתהֹון ָאסּו ׁשַ

  ומסיים בתפלה זו:

ינו ָר  ֱאלֵֹהֽ ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ֶלד ַהזֶּה ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְוִיּקָ ֽ ַמח ָהִאיש ֵואלֵֹהי ֲאבֹותֵֽינּו, ַקּיֵם ֶאת ַהּיֶ ֵאל (פלוני) ִיׂשְ

ָך. ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶָֽך: ְונֶ  ֽ יָך ְוִאּמֶ ַמח ָאִבֽ מּור: ִיׂשְ ּאָ ְפִרי ִבְטָנּה, ּכָ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ְוָתֵגל ָהִאָשה ּבִ ֱאָמר: ָוֶאֱעֹבר ּבְ

ִיְך,  ָדָמֽ ֶסת ּבְ ִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֽ ַמר ָלְך  ינוק, כשאומר פסוק זה)(המוהל מטעים פעמיים, מעט מאצבעו לתָעַלֽ ָוֹאֽ

ֶלף ּדֹור: ֲאשֶׁ  ה ְלֶאֽ ִריתֹו, ָדָבר ִצּוָ ִיְך ֲחִיי: ְוֶנֱאַמר: ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ָדַמֽ ַמר ָלְך ּבְ ִיְך ֲחִיי, ָוֹאֽ ָדַמֽ ַרת ֶאת ּבְ ר ּכָ

ָרֵאל  ָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק, ְלִיׂשְ ֲעִמיֶדֽ ָחק: ַוּיַ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ י ְלעֹוָלם ַאְבָרָהם ּוׁשְ י טֹוב, ּכִ ִרית עֹוָלם: הֹודּו ַלְיָי ּכִ ּבְ

ֵנס ַלּתֹוָרה ְוַלִמְצֹות ְוַלֻחּפָ  ְך ִיּכָ ִרית, ּכָ ְכָנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ֵלהּו, ּכְ ם ְיַגּדְ ָטן ַהׁשֵ ים ַחְסּדֹו: (פלוני) ַהּקָ ה ּוְלַמֲעׂשִ

  טֹוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
  לכוס קטן ומשגרו ליולדת ושותה ונותן לאחרים לשתות: נותן יין מהכוס

  ביציאת התינוק ממקום הברית אומרים:

ְגָלה ָעלָ  ְוַהְללּוָיה ת ִמי ֶשּנִ ן ַעְמָרם, ּוְכִבְרּכַ ת ֹמֶשה ּבֶ ִבְרּכַ ֵרך ּכְ יּמֹול ַהזֶּה ְיָבְרֵכהּו ֵאל ָרם. ְוִיְתּבָ יו ַהֶיֶלד ַהּנִ

ַפַדן ֲאָרם. ְוַהְללּוָיּה:    ּבְ

  על ישראל. -דעתיד וי"א שאומרים ר' חנניה בן עקשיה אומר וכו' קדיש  אומרים קדיש יהא שלמא וכו'
ל ּדַ ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ִיְתּגַ ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ּפֻ י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ א. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ  ְוִיְתַקּדַ

יֵחהּ  יֲעֵמיהִיְפרׄוק וְ  ְמׁשִ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.  הׄון. ּבְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ ְדֹכל ּבֵ

א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ֵמיּה ַרּבָ א.  - ְיֵהא ׁשְ ֵ ַאר. ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתַנׂשּ ח. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ ר. ִיְתּבָ ְוִיְתַהּדָ

ָחָתא ְוֶנחָ  ּבְ ׁשְ יָרָתא. ּתִ ְרָכָתא. ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא. ְלֵעיּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ל ׁשְ ה. ְוִיְתַהּלָ ָמָתא. ְוִיְתַעּלֶ

ָבע ִויׁשּוָעה ְונֶ  ים ְוׂשָ א. ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ׁשְ ֲאִמיָרן ּבְ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּדַ ָחָמה ְוׁשֵ

ְמרוֹ  לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. עֹוׂשֶ ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ָמיו. הּוא ּוְגֻאּלָ

ַרֲחָמיו  ָרֵאל ְוִאְמרּו אָ ַוַחָסָדיו ּבְ ל ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו. ְוַעל ּכָ ה ׁשָ   ֵמן: ַיֲעׂשֶ
  


